
DANG BO TIINH YEN BAI BANG CONG  SAN VIET NAM 
THANH UY YEN BAI 

* 

S6J190-KHITU TP. Yen Bái, ngàyj/tháng 02 nám 2023 

• A

KHOACH 
Thtrc hien Ngh quyet so 28-NQ/TW ngay 17/11/2022 cua Ban Chap 

hành Trung iro'ng Bang khóa XIII v tip tçic d& mó'i phtro'ng thfrc lãnh 
do, cm quyn cüa Bang thi vói h thtng chInh trj trong giai don mó'i 

• A A Thirc hiçn Chiicmg trinh hanh d9ng so 148-CTr/TU ngay 14/02/2023 cua 
A 1 A A A Trnh uy Yen Bai thrc hiçn Ngh quyet so 28-NQ/TW ngay 17/11/2022 cua 

Ban Chip hành Trung uong Bang khóa XIII v tip tiic di mâi phuong thirc 
lãnh dao,  cm quyn cUa Bang di vOi h thng chInh trj trong giai doan  mói 
(sau day gi tat là Nghj quyet s 28-NQ/TW, Ban Chap hành Bang b thành 
ph ban hành K hoch thirc hin Nghj quyt s 28-NQ/TW vOi nh&ng nOi 
dung cii th nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
A A A A A A A Quan triçt, trien khai thc hiçn nghiem tuc, hiçu qua Ngh quyet so 28-

NQ/TW và ChuGng trInh hành dng s 148-CTr/TU ngày 14/02/2023 cUa 
Tinh üy YênBái; qua do, nh.m nâng cao hinnUa nhn thirc, trách nhim cüa 
cac cap üy, to chic dãng, can b, dáng viên ye dôi m&i phuong thic länh dao 
cüa Bang doi vâi h thông chInh trj trong diêu kiin mâi; tao  sir chuyên biên 
manh me, sâu s,c, thrc chit trong di mói phixong thi'rc lãnh dao  cüa Bang, 
bão dam dt kt quácao trong thirc hin chü trumig, dung hi cüa Dàng& 
cac cap; gop phan nang cao nang 1irc cam quyen, bao dam sir lanh dao  toan 
din, hiu qua cUa Bang b thành ph di vOi hoat  dng cUa h thng chInh 
trj; tang cuOng nim tin cUa Nhân dan di vOi Bang. 

2. Yeu can 

- Các cp uy, t chüc dâng trong toàn Bang b thành ph Yen Bái tp 
trung lãnh dao,  chi  dao  t chüc thrc hin nghiêm tüc, hiu qua các nhim vit, 
giâi pháp v tip tiic di mói phuong thüc lãnh dao,  cm quyn cUa Bang d& 
vâi h thng chInh trj trong giai doan  mâi. Trong do, di mâi phucrng thirc 
lânh dao,  cm quyn cüa Bang phái kiên djnh, 4n diing và phát trin sang 
tao chü nghTa Mac - Lenin, tu ttrng H ChI Minh; quán trit nguyen ttc 
pháp quyn, thixçmg ton pháp 1ut, "các t chüc dâng và dãng vién phâi hoat 
dng trong khuôn kh hin pháp và pháp 1ut"; thirc hin nghiêm các nguyen 
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tàc to chrc và hoat dng cüa Dãng, dc bit là nguyen tãc tp trung dan chü; 
chäm lo xay drng Dãng và h thông chInh trj trong sach,  vfrng  manh;  cüng 
c lông tin cüa Nhân dan di vci si lãnh dao  cUa Dâng, sir quán l, chi dao, 
diêu hành cüa chInh quyên các cap. 

- Xac djnh rO trách nhim, nhim vi cüa các cp üy, t chüc dâng tr 
thanh pho den co so trong trien khai thrc hiçn Ngh quyet so 28-NQ/TW. 
Qua trInh thirc hin phái tao  sij dng b, gn vâi Chuong trInh hânh dng 
thirc hin Nghj quyt Dai  hi Dáng b thành ph 1nthü XX, Chuong trInh 
hanh d9ng thirc hiçn Ngh quyet Dai  hi Dang b9 tinh lan thi.r XIX, Ngh 
quyt Dai  hi 1n thiir XIII cüa Dáng và cac nghj quyt, quy djnh, kt 
lun. . .cüa Trung wing, cüa Tinh üy, Thành üy. 

- Vic t chIrc trin khai thirc hin Nghj quyt s 28-NQITW phái báo dam 
thrc chat, hiu qua, tuyt dôi không duqc hInh thirc, chiêu l; trên co Sô kê thira, 
phát huy nhüng thành tiru, kt qua, kinh nghim t& trong phixong thüc länh dao 
cUa Dáng dã duqc Thãnh Uy chi dao  theo phuong châm "Quye't liçt, kj czfong, 
sang tgo, tang tc, hiu qua "; qua do, khuyn khIch, khoi dy tinh th.n chü 
dçng, doi mm, nang d9ng, sang tao  cua cac cap Uy, to chuc dang, Ca quan, don 
vj trong h thng chInh trj. Dng thyi, tang cuOng cOng tác kim tra, giám sat 
vic t chrc thrc hin và dánh giá kt qua thirc hin Nghj quyt. 

II. MVC  TIEU
, ,

• A 1. Hang nam, 100/o cac cap uy, to chuc dang, co quan, don vl trong hç 
thông chinh trj thành phô Yen Bái thirc hin tot nhim vi chInh trj dé ra. 

2. 100% các nghj quyêt, quy djnh, de an cüa cap üy, Ban Thung vi cap 
üy các cap ban hành duçic so két, tong kêt kjp thii. 

3. Den nam 2025, có 100% di ngü can b, cOng chrc, viên chrc các cap 

trong h thng chInh tn dat  chun v trinh dt chuyên môn, ngoai  ngU, tin hçc 
theo vj trI vic lam. Phn du t' 1 can b lânh dao  cac ca quan tham muu, giUp 
viçc Thanh uy, Mat trat To quoc va cac doan the chrnh trl - xa hçn thanh pho co 

• A A • 0 ) A , ' tnnh d9 tren dai  h9c  dat  tu 15/o tro len; can bp cap truong, pho cac phong, ban, 
don vj s1,r nghip thãnh pM có trInh d trên dai  h9c  dat  ttr 25% trâ len. T l 
cong chirc lam cOng tác chuyên môn, nghip vii tr c.p thãnh pM dn cp xã có 
trinh d dai  h9c trâ len dat  100% (trong do dn nám 2025 cO 50% BI tint Dáng 
ñy, c/ia tjch UBND xâ, phith'ng CO trinh d(3 chuyên mOn trên dgi hQc). 

4. Den näm 2025, duy fri 100% các t chüc dãng trrc thuOc (khong tIn/i 4c 
lwQng vi trang) trin khai üng diing nn tang s "Sb tay dãng viên din tCr tinh 
Yen Bái"; phn du 95% dãng viên trO Len trong toàn thãnh pM ('CO di diu kin,) 

P • - " . A A • 9 A duçic then khai cai dat,  su diing nen tang so So tay dang vien diçn tu tinh Yen 
Bái"; tip tic duy fri 100% dãng viên là can b, cong chrc, viên chüc duqc cài 
dt va st'r ding thành thao nn tang s "Sb tay dãng viên din tCr tinh Yen Bái". 
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5. Den nam 2030, tiep tiic duy tn thirc hiçn viçc dieu dçng, bo nhiçm dot 
vài can b tham gia D an so li-DA/TU ngày 08/8/2018 cüa Tinh Uy ('thu5c 
dcii tuyn chQn dcu tiên). 

6. Dn näm 2030, s can bO,  dáng viên thc hin t& trách nhim nêu 
gucing hang näm dat  tü 70% trâ len; trong do, can b lath dao,  quán 1 trong 
h thng chInh trj dat  tir 80% trâ len. 

A A • A _ • A , , A 

7. Phan dau tu nay den nam 2025 thanh 1p tu 01 to chuc dang tra len 
trong các doanh nghip và hcTp tác xA. 

8. Hang näm, thrc hin hoàn thành 100% các chi tiêu cii th d ra tai  K 
hoch s 96-KHITU ngày 23/11/2021 cüa Thành Uy Yen Bái thrc hin D an 
so 04-DA/TU ngay 01/9/2021 cua Ban Thuang vii Tinh uy ye Nang cao 
chat luçng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat trong Dàng bc tinh Yen Bái 
giai doan  202 1-2025". 

III. NfflM VIJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 
1. Di mó'i, nâng cao cht lirçrng ban hành van bàn và t chfrc thic 

hin dt hiu qua cao các chü trtro'ng, dirô'ng lôi cüa Bang 
1.1. Di m6i, nâng cao chat lucrng xây dirng, ban hành van bàn theo 

huângdngb, toàn din, có tr9ng tam, tr9ng dirn, tInh d%r báo cao, bámsát 
thc tien; tiep tic nang cao chat hrcing ban hanh cac chucing trrnh hanh dQng 
lath dao  thirc hin nhim vi chInh trj hang näm. Nâng cao cht lucing tham 
muu van bàn cUa các cci quan tham muu, giüp vic cüa cp üy; hi.réing dn, 
don dôc, kiêm tra, giám sat thirc hin các chü trucing, dumg lôi cüa Dàng 
(thrc h4n thwông xuyen). 

1.2. Tp trung lãnh dao,  chi  dao  t chrc thiic hin chü trucing, &rrng liii 
cüa Dáng, bào darn dt hiu qua cao. Xây dirng, thiic hin nghiêm quy ch 
lam viçc cua cac cap uy, to chuc dang, bao dam nguyen tac tap  trung dan chu 
và thirc hin dung trách nhim, quyn han  duc giao; cp üy cp trên kjp thai 
ban hành các quy ch phi hqp hoat dng, cong tác cüa các cp Uy, M chirc 
dãng cp duói vOi các cap, các ngành. Ban Chp hành, Ban Thuing vii 
Thành Uy; các cap ui', t chcrc dáng thu&ng xuyên lãnh dao,  djnh huóng, cho 
chü trucing di vâi nhung vn d& lan, mâi, phirc tap,  nhy cam trong qua 
trInh to chüc thirc hin chü trucing, duOng li cUa Dáng hoc cho chü trucYng 
thI diem mOt  sO  nOi  dung cn thit (thyc hin thu'ôngxuyên). 

1.3. Tp tnung lath dao  các cci quan, t chirc trong h tMng chInh trj 
thiic hin thuOrng xuyên các ni dung ci th thu sau: 

- Di vói Hai  dng nhân dan: Di mâi, nãng cao cht krçmg hoat  dng cüa 
HOi dông nhãn dan theo Nghj quyt s 76/NQ-HDND ngày 07/12/202 1 cüa 
HDND tinh Yen Bái th%rc hin D an nãng cao chat krçrng, hiu qua cüa HOND 
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cac cp nhim k' 202 1-2026, that là dai  biêu hot dng chuyên trách, bão dam 
thirc hin tt thim v1i, quyn hn; phát huy dan chü, chuyên nghip, khoa hçc. 

- Di vái Uy ban nhán dân. Tp trung lãnh dao  xây drng nn hành chInh 
phiic vi Nhán dan, dan chU, pháp quyn, chuyên nghip, hin di, trong stch, 
vtng manh,  cong khai, minh bach,  hiu qua; tang cumg quàn 1, xây dung 

A .L . . , quy hoach, ke hoach dong b9, thong that. Tiep tic doi mm to chuc va hoat 
dng, dy manh phân cap, phãn quyn, lam rô han nüa chüc näng, thim v11, 
quyen han  cua tung to chuc, ca than trong b9 may hanh chrnh; cai each hanh 

p • A . . . , , chmh, di doi vm nang cao nang lire thirc thi va tang cuang kiem tra, glam sat, 
kiêm soát quyên l%rc, duy trI vic nang cao chat luqng và hiu qua chi so cong 
tác cãi each hành chInh tr thành ph dn xä, phu0ng. 

- Di vái các co' quan tw pháp: Thrc hin nghiêm tue Chi thj s 13-
CT/TU ngáy 20/5/202 1 cüa Tinh Uy ye tiêp tic day math  và nâng cao chat 
h.rng cOng tác cãi each tu pháp trên dja bàn tinh Yen Bái, giai doan  2021-
2025. Thuing xuyen quan tam, nâng cao chat hrgng, hiu lrc, hiu qua hot 
dng cüa Toà an nhân dan thành phô; Vin kiêm sat nhân dan thành phô, các 
cci quan diu tra, thi hành an, b trçi tu pháp cüa thành ph dáp 1rng yOu cu 
cai each tu phap; gop phan xay dijng nen tu phap chuyen nghiep, hiçn dai, 
cong bang, nghiêm minh, hem chInh, phiing sir To quôc, phiic vii than dan. 

- Di vó'i Mt tran  Td quc và các td chzc chinh trj - xc hç51 thành pM: 
Tip tiic di mOi ni dung, phucmg thirc, nâng cao cht iuçng, hiu qua hoat 
dçng, hirang math  ye co sa, nang cao hiçu qua cong tac tuyen truyen, vn 
dng thirc hin chU trucmg, duing li cUa Dáng theo Nghj quyt s 40-
NQ/TU ngày 31/5/2021 cüa Ban Thu&ng vii Tith üy; thirc hin t& vai trô di 
din cho quyn, lçi Ich hçip phap, chInh dáng, phán ánh tam tu, nguynv9ng 
cua doan vien, h9l vien va nhan dan; nang cao chat luçing cac phong trao thi 
dua yêu ni.râc, các cuc vn dng, hoat dng giám sat, phàn bin xA hOi;  xây 
drng và chinh dn t chirc, phát trin doàn viên, hi viên; lam cu ni vüng 
chäc gitia Dâng vâi Nhân dan. 

2. Diii mó'i, nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, vn dng 
2.1. Di rnài nOi  dung, phirang thirc, nâng cao chit luçing, hiu qua cong 

tác tuyOn truyên, vn dng can bO,  dãng viên a Nhan d thirc hin chü tnrong, 
dir&ng li cüa Dãng, chIth sách, pháp luât cüa Nba nuâc báo dam thit thirc, 
phü hçp vài trng di tuqng. Phát huy vai trô cüa co quan báo chI, truyn thông, 
di ngU báo cáo viên, tuyOn truyOn vien tr thành ph dn ca s trong cong tác 
tuyen truyên, di dôi vâi vic dy mnh üng diving tin b khoa h9c-công ngh, 
that ia cong ngh thông tin, cong ngh s (thyc hin thwôngxuyên). 

2.2. ChU tr9ng djnh huàng chInh trj, tu tu1ng; thirc hin có hiu qua K 
hoach s 71-KHITU ngay 25/6/202 1 cüa Thàth üy trin khai thic hin D an 
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03-DA/TU v nâng cao chit luçing, hiu qua cong tác tuyên truyn, giáo diic, 
báo v nn tang tu tuâng cüa Dàng; du tranh, phân bác các quan dim sai 
trái, thU djch giai doan 2021-2025 (thrc hin thw&ngxuyên). 

A A A A 2.3. Thirc hiçn co hiçu qua Chucng trrnh hanh d9ng SO 26-CTr/TU ngay 
30/12/202 1 cUa Thành üy Yen Bái v thirc hin Nghj quyt s 66-NQ/TU 
ngày 10/12/2021 cüa Ban Thu?mg vii Tinh Uy v tang ung sir lãnh dao  cUa 
Dãng dôi vói Cong tác Dan van;  các quy djnh cUa Dàng, pháp luat  cUa Nhà 
rnrâc ye dan ChU CO sr và Quy Ché Cong tác dan van  cUa h thông ChInh trj, 
nht là cong tác dan van  cUa các co quan Nhà nixc v&i phuong châm "Dan 
biét, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, dan thy hzthng ". Phát huy 
quyên lam chU cUa nhân dan, lay quyên, 1i Ich hqp pháp, chInh dáng CUa 
nhân dan lam trung tam trong thirc hin quy chê và pháp luat  ye dan ChU i CO 

sâ; tuyên truyên,vn dng nhân dan tIch crc hithng irng các phong trào thi 
A A A • A A A A A - . .7 dua yeu nuoc, chuyen doi so, xay dirng nong thon ma!, do th van minh, giam 

nghèo bn vttng, xây drng gia dInh, cong dông dan cu hanh  phüc, xây dmg 
hInh ânh cOn ngui Yen Bái "than thiên, nhán ái, doàn ket, sang tgo, h5i 
nhap ", bâo dam quc phông an ninh trên dja bàn (thrc hinthwixng xuyen). 

3. fbi mo'i, nang cao chat hrqng, hiçu qua cong tac to chuc, can b9 
3.1. Vt td cháv bj may 
- Dy manh  phát trin t chirc dáng, that là trong khu virc ngoài nhà 

nuâc. Nâng cao trách thim cUa CáC cap u, to chirc dáng trong chap hành, 
thixc hin Co hiu qua CáC thU trixang cUa Dáng lien quan dn t chirc b 
may; tiêp tic nghiên ciiru, kjp thai d xut di mâi, sp xp, hoàn thin mô 
hInh tO chrc b may cUa h thông chInh trj theo huóng tinh gçn, hoat dng 
hiêu 1%rc, hiu qua. Rà soát, siradi, b sung, hoàn thin các quy djnh v chic 
nang, nhiçm vi, quyen han,  moi quan hç cong tac cua tung ca quan, to chuc. 

A A 7 A f • - A A .7 . f 2 Phan cap, uy quyen hp ly, ro rang gum cap tren va cap duot, gan quyen han 
• P A A P A • A .7 A A P vat trach nhiçm; khuyen khich, khai dy tinh than chu dpng, doi mm, nang 

A P •7 P . '7 P P , P • dçng, sang tao  cua cac cap uy, to chuc dang theo hucrng giao nhiçm vy, 
P 9 A - A • .2 A khoan san pham , ro nguai, ro viçc, ro thai glan, ro san pham dau ra, de thrc 

hin, dê kiêm tra, giám sat, dánh giá; khc phtc tInh trang bao bin, lam thay 
hoic buông lông vai trO lãnh dao  cUa fang (thyc hin thwông xuyen). 

- Thirc hin nghiêm chU truong cUa fang v cong tác quàn l biên ch 
cUa h thng chInh trj, tinh giàn biên ch theo vj trI vic lam, có trçng tam, 
trQng dim gn vâi nâng cao chat lucmg, co CU lai di ngU can b, cOng 
chi:rc, viên chüc (Ihyc hin theo klho(ich). 

3.2. Vê cong tác can b 
- Bâo dam nguyen tc fang thng nht lAth dao  trirc tip, toàn din 

Cong tác can bO và quân l di ngU can bO trong h thng chInh tn; tnirc tip 
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lãnh dao, chi dao,  xem xét, phân công, giâi thiu can b do bâucü, phê 
chuân, bô thim vao các vj trI lãnh do, quán 1, nguii dirng dâu cap us', to 
chüc dáng, co quan, th chirc trong h thng chInh trj theo quy djnh cüa pháp 
1ut, diu 1 cüa các t chüc; dng thi, thông qua di ngU can bO d lãnh dao 
thirc hin chü truong, &thng 1i cüa Dãng (thyc  hin thwiing xuyên).Thuc 
hiçn co hiçu qua Ket luan  so 28-KL/TW ngay 2 1/02/2022 cua BQ Chinh trl 
ye tinh gián biên chê Va CO CU lai dOi ngü can bO,  cOng chirc, viOn chüc; Kêt 

A S A • A ,. A S luan so 40-KL/TW ngay 18/7/2022 cua Bo Chrnh tr ye nang cao hiçu qua 
cong tác quán 1 biên chO cUa h thng chInh trj, giai doan 2022-2026 (thyc 
hiên tfr nàm 2023). 

- Kjp thii Cp nht quy djnh cUa Trung uclng, cüa tinh d thirc hin 1ira 
chn, phân công, bô nhim, giâi thiu can bO cüa các cap ui', to chlrc dáng 
theo huàng dan chü, cOng khai, minh bach,  báo dam tiêu chun, diu kin 
quy djnh cüng nhu vic thi dim thi tuyn mt s chlrc danh 1nh dao,  quân 
1 (theo hwo'ng dJn cña tinh). Thirc hin nghiêm quy djnh cüa Dãng v kirn 
soat quyen 1irc trong cong tac can bç, chong chay chuc, chy quyen. Nghien 
clru, 4n ding, hoàn thin các quy djnh v Co ch ttp th lãnh dao,  cá nhân 
phi trách, trách nhim ngui dlrng du trong cong tác can bO,  nht là trong 
dánh giá, giâi thiu, b nhim can b (sau k/ti Co quy djnh, hwOng dan cüa 
Trung wo7zg, cüa tinh). 

- Tip tiic trin khai có hiu qua Chuong trInh hãnh dng s 1 5-CTr/TU 
ngày 16/6/2021 CÜa Thãnhüy Yen Bái thixc hin Nghj quyts 21-NQ/TU 
ngay 20/01/2021 ye phat tnen nguon nhan 1irc tinh Yen Bai, giai don 2021-
2025; tp trung xây drng di ngü can b có dü ph.m cht, nng 1irc, uy tin, 
ngang t.m thim vi, bâo dam si,r chuyn tip lien tiic, vng yang giüa các th 
h. Tip tiic cii th hóa các chü truong, quy djnh cUa Dãng lien quan dn cong 
tác can bO nhu: Tiêu chun chlrc danh, dánh giá, dào tao,  bi duong, quy hoach, 
diu dng, bit phai, luán chuyn, b nhim, gith thiu can b 1mg clr; ch d, 
chInh sách cüa can bO,  cOng chlrc, viên chlrc, ngu&i lao dng; thng cu?mg phãn 
cap, phân quyên trong quãn 1 can b (thy'c h4n thithng xuyen). 

- Rà soát, b sung, thrc hin Co hiu qua K hoach  hành dng s 107-
KH/TU ngày 21/9/2018 cüa Thãnh Uy thirc hin K hoach  s 98-K}TITU ngày 
30/7/2018 cüa Tinh üy \r thirc hin Nghj quyt s 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 
cüa Ban Chap hành Trung uang Dang (khóa XII) ye cái cách chInh sách tiên 
luong di vth can bO,  cong chlrc, viên chlrc, 1irc lucmg vU trang vâ ngu&i lao 
dng trong doanh nghip. Khuyn khich can b tCr chlrc khi có khuyt dim; kjp 
thai thay th can bô bj k lust, can bO näng hrc h?n  chê, uy tin giãm süt ma 

A S A A S A S A A A S A f S khong cho het nhiçm ky, het thai h?n  bo nhiçm; hen fri thrc hiçn Co vao, co 
ra, có len, có xung" trong cong tác can b (thyc hin thwimgxuyen). 
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- Thirc hin cong tác dánh giá can b toàn din, chat chê, thirc chat, 
khách quan, nhieu chiêu cUng vói phâm chat, bàn linh chInh trj, thrc, trách 
nhim,uy tin trong tp th, trong nhân dan; dcbit, chü trQng k5 näng cong 
tác, chat hrçing, hiu qua cong vic thrqc giao, bang san phm, kêt qua cit the; 
gn dánh giá cá nhân vri tp th và k& qua thirc hin nhim vii chInh trj cüa 
Ca quan, dan vj, dja phuong. Phát huy vaitrô cüaHi dng nhan dan, Mt 
tran To quoc va cac to chuc chinh trl - xa hçi va nhan dan trong giam sat vice 
thigrc hin chirc trách, thim viii va gift gin phm chat, dao  dIrc, 1i sng cüa 
di ngU can b, dãng viên các c.p. Thuông xuyên cãnh báo, nh.c nhO giüp 
can b, dâng viên nhn din nguy ca, không mc sai lam, kjp thai khc phic 
khuyêt diem. Xác djnh rO trách thim ngui thmg dâu khi dê cap phó, can b 
duâi quyn tr1rc tip tiêu c%rc, tham nhUng theo các quy djnh cüa Trung hong, 
cUatinh(thrchinthu'ôngxuyen). 

- Th%rc hin nghiêm quy djnh cüa Dàng ye vic lay phiêu tin thim trong 
lAnh dao cp us', các co quan nhà nuâc, M.t trn T quc Vit Nam, các t6 
chirc chInh trj - xã hOi  bào dam dan chU, khách quan, cong bang, minh bach. 
Kt qua ly phiu tin nhim là co s quan trong cho vic dánh giá, b tn, sü 
diing can b (hoàn thành trong quj 111/2023). 

- Tp trung xay drng dOi  ngU can bO các Ca quan tham mini, giUp vic 
cüa cap üy thành phô Co dü bàn linh, phâm chat, trInh d, näng l%rc, kinh 
nghim, dáp üng yêu cu, nhim vi cüaDãng (th(rc hin tlnróng xuyên). 

4. Doi mm, nang cao chat hrçrng, hieu qua cong tac luem tra, giam sat 
4.1. Di mâi phuang pháp, quy trInh, nâng cao k5' nàng kim tra, giám 

sat, bão dam khách quan, dan chü, khoa hoc, dOng b, thông nhât, then trçng, 
chat chê. To chirc th%rc hin hiu qua Ké hoach so 96-KH/TU ngày 
23/11/202 1 cüa Thành üy thirc hin D an s 04-EDA/TU ngày 01/9/2021 cUa 
Ban Thu&ng vii Tinh Uy v "Nâng cao chit h.rçing, hiu qua cong tác kim 
tra, giám sat trong Dàng bO tinh Yen Bái giai doan 2021-2025". Phát huy vai 
trô, trách nhim cüa các co quan tham mru, giüp vic cüa Thành üy trong 
kim tra, giám sat cac hoat dng thuOc linh vrc ducic giao. TIch circ phOng, 
chong tham nhung, tieu circ. Trien khai thirc hiçn co hiçu qua cong tac ra soat 
các linh vrc quan trçng, phirc tap, thay cam d chü dng phOng ngira thiu 
sot, vi phm; phi hçip chat chë, dng b gifta cOng tác kim tra, giám sat cüa 
Dàng vâi cong tác thanh tra, kim toán, diu tra cUa Nhà nuóc (thrc hin 
thwô'ng xuyen). 

4.2. Th?c hin hiu qua Chin luqc kim tra, giám sat cüa Dãng dn 
nàm 2030. ChU tr9ng kiêm tra, giám sat to chirc dàng, ngithi dtmg dau, can 

chü chM i nhftng nai d xáy ra vi pham, nai có nhiu bIrc xüc, dis lun 
quan tam, các 1mb we d phát sinh vi pham; vic cii the hoá chU truang, 



8 

drnng 1i cüa Dâng; t chirc thrc hin Nghj quyt Dti hOi  Dáng các cap; 

thrc hi!n kt lu.n kim tra cüa cp us', tt chi.'rc dãng. Thing xuyen kim tra, 
giam sat can b9, dang vien, nguai dung dau trong thirc hiçn chu tri.rong, 
dithng 1i cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuâc, trong cong tác can 
b và vai trô nêu gl.wng cüa can bO,  ctáng viên (thrc /zin thwông xuyen). 

4.3. Xu 1 kiên quyêt, nghiêm minh, kjp thii dôi vói to chirc dáng, dàng 
viên sai phm. Thrc hin tot vic kiêm soát quyên 1irc, phông, chông tham 
nhUng, tiêu circ trong cOng tác kim tra, giám sat. Tp trung xây drng và 
nâng cao cht luçing di ngU can bO kim tra các cp theo hrn9ng hem ehInh, 
chuyên nghip hcm (t/,y'c hin thithng xuyen). 

5. Phát huy vai trô, trách nhim nêu giro'ngcüa can b, dãng viên 

Các cap Uy viên, can b lãnh dao,  quãn l, nhât là ngui dirng dâu gucmg 
mu thrc hin các quy djnh cUa Trung ucing va Quy djnh so 09-QD/TU ngày 

9 7 7 7 A f ' A A 7 P P. 30/6/202 1 cua Ban Thuang vii Tinh uy ye trach nhiçm neu guong cua can bç, 
9 A P . 9 A 7 7 9 A A dang vien, trixoc het la Uy vien Ban Thrnmg vi Tinh uy, Uy vien Ban Chap 

hành Dàng bO tinh, can bô thuôc din Ban Thuông vii Tinh üy quán 1. Kjp 
9 . A A P A 9 A A A A P A thoi khen thuong tp the, ca nhan dang vien tieu bieu, guong mau. Phat hiçn, 
A 9 P A 7 A A P A 9 A chan chinh, xu ly nghiem hanh vi thieu gucing mau cua can b9, dang vien 

(thy'c hiçn thu'ó'ng xuyen). 

6. Dy mnh cãi cách hành chInh, dM mó'i phong each länh d3o, 
phiro'ng pháp cong tác, l 1i lam vic cüa các co' quan lãnh dio tr thành 
pho to'i cor so' 

P P A P A A ' 7 ' A 9 7 6.1. Doi moi phong each, phirong phap cong tac, le loi lam vice bao dam 
khoa hçc, dan chü, sau sat, ci th. Nghiên ciru, xây drng quy djnh v vic t 
chüc thirc hin và so k&, tng kt các nghj quyt, quy djnh, dán... cüa Ban 
Chap hành Dãng bO phô, Ban Thumg vi Thành Uy. Tiêp ti1c dôi mi chucing 
trInh, nôi dung, each thüc t chüc hi nghj cUa cp us', t chirc dãng các cap; 
cOng tác thông tin, báo cáo trong Dáng, bào dam nhanh, chInh xác, kjp th?i, 
tang cithng irng diing cOng ngh thông tin (th4rc hin thwô'ng xuyen). 

6.2. Dy manh  cái each hành chInh, üng ding cong ngh thông tin, 
chuyen dOi so trong các co quan, to chüc cüa h thông chInh trj tr thành phô 
dn co s. Xây dirng và áp diing tiêu chI, chi s dánh giá hiu qua, chit luçmg 
hot dông cüa các co quan, t chüc nhu quãn trj cOng, cãi each hành chInh, 
chi s hài lông cUa can b, dâng viên, nginM dan, doanh nghip, lam co so d 
nâng cao cht luçing, cai tin phong each, l li lam vic, cái each hành chInh 
(thrc hin thwô'ngxuyen). 
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IV. NHIM VJ CUA CAC CAP UY, TO CH15C BANG, CAC C 
QUAN cO LIEN QUAN 

Cáccp uy, t chc dãng, Co quan, dGn vj quán trit, xay drng khoch 
cii the de to chuc thirc hiçn nghiem tuc, bao dam tien d9, chat krçing, hiçu qua 
các nhim vi dixc giao (co biuphán cong nhim vy cy th kern theo). 

V. TO CHC THC HIN 
1. Ban Thtrô'ng vu Thành üy lãnh dao,  chi  dao,  kim tra vic thrc hin 

K hoach cüa Thành üy bão dam miic dIch, yêu cu; ci th hóa các chi tiêu, 
nhiçm viii lien quan vao Ke hoach hanh d9ng thirc hiçn nhiçm vi chinh tr 
htng näm. 

2. Các cp üy dãng co s tric thuc Thmnh üy 
- To chirc quán trit Chi.rang trInh hành dng so 148-CTr/TU ngày 

14/02/2023 cüa Tinh üy Yen Bái, K hoach  cüa Thành Uy dn chi b trrc 
thuOc vàtoàn th dáng viên xong trwOc ngãy 05/3/2023). 

- Tp trung nghien cmi, cii the hoa cac nhiçm vi, giai phap trçng tam 
trong Kê hoach  cüa Thành üy dé kjp thai xây dmg kê hoach  cüa cap mInh 
báo dam phU hcip vâi tInh hInh thirc tin O dja phucing, co quan, dcm vi. Dông 
thai, t chirc thirc hin hiu qua các nhim vii, giái pháp v tiêp tiic dôi mâi 
phwing thIrc lãnh dao,  cm quyn cUa Dãng di vâi h thng chInh trj trong 
giai doan mOi. Trong do, tip tuc d.y manh  di m6i, nâng cao cht hrçing 
cong tác nghiên ciru xây drng, ban hành, t chirc th%rc hin chU truong, 
du?ing lôi cüa Bang; cong tác to chirc, can b; cong tác tuyên truyên, giáo 
dic, 4n dng; phát huy vai trô, trách thim nêu guung cüa can bO,  dàng 
viên; d.y mnh cãi cách hành chInh, di mâi phong cách lãnh dao,  phuong 
phap cong tac, le loi lam viçc. 

- Thng cuông kim tra, giám sat cp duói và dánh giá kt qua trong vic 
trinkhai thirc hin K hoach nay; kjp thai biuduccng, khen thuOng nhüng nth 
co cach lam sang tao,  hiçu qua; xu ly nghiem nhung to chuc, canhan vi pham. 

3. Mt trn To quoc va cac doan the chrnh tr! - xa hçi thanh pho day 
math cOng tác 4n dng các tO chüc thành vién, doàn vién, hi viên và nhân 
dan nâng cao nhn thi.'rc, trách nhim, phát huy quyn lam chü, tIch circ tham 
gia dong gop y kien, giam sat viçc neu guong, tu duong, ren luyçn dao  duc, 
lôi song cüa can bt, dáng viên a noi lam vic và ncri cix trU, nhât là dâng viên 
là ngu?xi dirng du cp üy, can b) lãnh do, quãn l các dtp; thirc hin tt vai 
trô dai  din cho quyn, lçri Ich hçp pháp, chInh dáng, phàn ánh tam lit, 
nguyen vQng cUa doãn vién, hi viên và nhân dan. 

4. Các co quan chuyên trách tham mini, giüp vic Thành üy theo 
chirc nàng, thim vii chü dtng tham muu Ban Thu&ng vi Thành Uy ban hành 
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nghj quyt, các quy djnh, k hoach, d an... d t6 chiirc thirc hin các nhim 
v%i, giái pháp nêu trong K hoach bão dam tInh d6ng bO,  th6ng nht. 

5. Ban 16 chirc Thành üy chü trI, ph6i hqp vi các Co quan chuyên trách 
tham muu, giüp vic Thành u' thring xuyên theo dOi, don d6c, huóng dn 
vic thc hin K hoch nay; tham mmi b6 sung, l6ng ghép nhtng ni dung 
thirc hin Ké hoach nay vào ni dung thc hin Chuong trInh hành dng thirc 

A A S S A A P hiçn Ngh quyet Dai  h9i Dang toan quoc lan thu XIII cua Dang, Chuong 
S S A A • A A S F A A S trrnh hanh d9ng thrc hiçn Ngh quyet Dai  hçi Dang cac cap nhiçm ky 2020-

2025 báo dam sir lien thông, d6ng b, th6ng nht xong trong tháng 3/2023). 
Djnh kS'  báo cáo Thtthng trirc Thành Uy, Ban Thu&ng vi Thành u và Ban 

A 5 9 A S A Chap hanh Dang bp thanh pho theo quy dnh 

Trén day là Kê hoch thirc hin Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 
17/11/2022 cüa Ban Chip hành Trung ucing Dáng khóa XIII v tiép tic dôi 
mâi phi.rcng thüc lãnh dao,  cm quyn cUa Dâng d6i vâi h th6ng chInh trj 
trong giai doan mOi. Yêu cau các cap üy, to chirc dáng, co quan, don vj 
nghiêm tüc trin khai thuc hin./. 

Noi nhân:  
- Ban Thumg vii Tinhüy (d b/c); 

- Ban T, chrc Tinhuy (d b/c); 
- Các &1/c Uy viên BCH Dãng b TP; 
- Các Ban xây dirng Dáng Thãnh üy; 
-MlTQvàcácdoãnthêCT-XHTP; 
-Cácch,dngbtitrircthuc. 
- Lmi VT/TU. 

T/M THANU U 
PHO BI THIS THIJONG TRC- 

- Do Van Ngh 



DANGBOTIINHYENBAI BANG CONG SAN WET NAM 
THANH U YEN BAI 

* TP. Yen Bái, ngày02 tháng 02 nám 2023 
BIEU PIIAN CONG NHIM VJ 

CUA CAC CAP Uy, TO CIIU'C BANG, CAC C QUAN CO LIEN QUAN THIIC IIIN NGH! QUYET sO 28-NQ/TW 
NGAY 17/11/2022 CUA BAN CHAP HANTI TRUNG U(1NG BANG KIIOA xiii 

(Kern theo K hogch sJj9Q -Kil/TU ngày9 /02/2023 cia Thành iy) 

STT Ni dung 
Ci quan chü trI, 
chi do, hiróiig 
dan, thirc hin 

Co quan 
phi hçrp 

Thè'i gian thiyc 
hin, hoàn thành 

I NH(ThG NHh1M VJ TIEP TUC TRIEN KHAI THIIC HIN 

Tang cuyng clii do dçit sinh hoat chinh tn v xây dmg, chinh dn Dãng và h 
thing chInh tn vói chà & "Tr soi, tr sàa" theo K hoach s 110-KHITU, ngày 
20/02/2022 càa Ban Thuäng vi Thãnh ày v nghiên cmru, h9c tip, quán trit Va 
trin khai thrc hin K& 1un, Quy djnh cUa HOi  nghj 1n thr tir, Ban Chip hành 
Trung ucing Dãng khóa XIII; t chüc dçrt sinh hot chInh tn v xây drng, chinh 
dn Dãng va h th6ng chInh tn; &t sinh hot chInh trj, tu tu&ng v nOi  dung tác 
ph.in "Môt s6 vn d l' luãn va thrc tin v chà nghia xã hOi  vã con diràng di len 
chü nghia xâ hOi Vit Nam" cüa Tng bi thu Nguyn Phü Trong thrc hin Cong 
van s 922-CV/TU, ngày 16/5/2022 cUa Tinh ày. 

Ban Tuyén giáo 
Thãnhày 

Các chi, dãng bO trirc thuc và các 
ccr quan có lien quan 

Thrc hiên 
thw&ng xuyen 

2 

Tip tuc theo dOi, don d,c, ph bin, quán trit Ká hoch s 89-KRJTU ngày 
20/9/2021 cüa Ban Thurng vi Thãnh u' Yen Bái v xay drng, phát trin van hóa, 
con ngithi thành ph Yen Bái "Van minh, than thin, doàn kt, sang tao, hi 
nhp",nãng cao chi s6 hnh phüc cho ngirri dan. 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

Các chi, dang b 
trrc thuOc và các ca quan có lien 

quan 

TJc hin 
thithng xuyên 

3 
LAnh dao, clii dao kim tra, don d6c, hirâng dn th%rc hin có hiu qua nhiém vu 
báo v nn tang tu tu1ng cüa Dâng, du tranh phan bác các quan dim sai trái, thu 
djch trong tInh hinh mth theo Nghj quy& s6 35-NQ/TW cüa Bô Chfnh tn. 

Ban Tuyên giáo 
Thãnh ày 

Các dng chI thành vien 
BCD 35 thành phô, Bô phn clii 

dao thrc hin Nghj quyt 35 ci sO 

Thc hiên 
thw&ng xuyên 

Tip ttic trin khai thirc hin Quyt djnh s6 238-QD/TW, ngày 30/9/2020 càa Ban 
BI thu v Quy ch ph6i hçip gifta ban tuyên giáo các cp vth ccr quan nhà nuàc 
cUng cap trong vic thirc thi pháp luât, triên khai k hoch phát tniên kinh t - xA 
hOi, giái quyt các vn d ni cOrn, than dan quan tam. 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

Các chi, dang hO 
truc thuôc và các cy quan có lien 

quan 

Thrc hien 
thidJflg xuyên 



STT Ni dung 
Co quan chü trI, 
chi do, hirong 
dan, thyc hin 

Co quan 
phoi hçrp 

Thôi gian thc 
hin, hoàn thành 

5 

Trin khai có hiu qua CuOc  vn dng sang tác, quãng bá các tác phm van hçc, 
ngh thuât, báo ch.I v chü d "Hoc tap và lam theo tu tithng, dao  düc, phong each 
H6 CM Minh" giai doan 202 1-2025 gn vñ huông üng Giái báo chI v cong tác 
xây dung Dãng "BUa 1im yang" nàm 2023 theo K hoach s 43-KH/TU, ngày 
22/3/2021 càa Ban Thithng vi Thành ày. 

Ban Tuyên giáo 
Thanhüy 

Lânh do cac phông, ban, doàn the, 
các chi, dãng b tWc thuc 

Giai doqn 
dn nám 2025 

6 
Trin khai có hiu qua cong tác chi do, djnh huóng hot dng báo chI, xuât bàn. 
K' kt ph& hcp tuyen truyn vài các co quan báo chI Trung uong, dja phuong 
trén dja bàn hng näm 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

Uy ban nhãn dan thãnh ph 
Thtc hin 

thzthng xuyên 

Duytri chit hwng hoat dng thông tin di ngoai; tang ciring cac hot dng tuyên 
truyên bin, dâo va phân giài cm m&, quãn l' biên gici trên dt lin hang näm 

Ban Tuyên giáo 
Thành 

Các huyn, thj, thãnh ày, dãng ày, 
dàng doãn, ban can sr dãng 

1 thuôc Tinh ày 

Thc hin 
thzz&ng xuyên 

8 

Thixc hiên hieu qua D an s6 11-DAITU ngày 08/8/2018 cUa Tinh ày ye "Xây 
dmg va to ngun ctOi ngü can b trê, can b n1t, can bO nguôi dan tc thiu s 
thuOc  din Ban Thtring viii Tinh ày quãn l dn näm 2030, djnh huâng dn näm 
2035"; Nghi quyt s6 38-NQ/TU ngày 21/4/2021 cüa Tinh ày v vic diu chinh 
b sung mt s6 nOi  dung D an s6 1 1-DA/TU. 

Ban To chüc 
Thành ày 

Các clii, dâng b tri,rc thuc và các 
co quan có lien quan 

Thtc hin 
thzthng xuyên 

Thirc hién nghiêm các Quyt dnh (sé 326-QD/TU, s6 327-QD/TU, S6 328-
QD/TU, s6 329-QD/TU) ngày 25/12/2021 cüa Ban Thuing vi Tinh ày v vic 
ban hành tani th?ii Danh mic vj trI viêc lam, ngch bc cong chàc và bàn mô tá vi 
trI vic lam cUa cac co quan chuyên trách tham miru, giüp vic Tinh ày; Mt trn 
T6 quéc va cac doãn th chInh trj - xä hi cp tinh; các co quan Khôi Dãng, doàn 
th cp huyn. 

Ban T6 chàc 
Thành ày 

Các clii, dãng bO trc thuOc  và các 
Co quan có lien quan 

Tlwc hin 
thtt&ng xuyên 

10 

Thirc hiên nghiêm Quy djnh s6 09-QD/TU ngày 30/6/2021 cüa Ban Thu?ing vi 
Tinh ày v trách nhiêm nêu guong càa can bô, dãng viên, trizàc ht là Uy viên Ban 
Thuèng vu Tinh ày, liJy viên Ban Chip hành Dàng bô tinh và can bô thuOc diên 
Ban Thuemg vi Tinh ày quãn l. 

Ban i6 chüc 
Thành ày 

Các clii, dãng bô trtrc thuOc 
Thztc hin 

t/nrôl2g xuyên 

Tip tuc trin ldiai thuc hin Ngh quy6t s6 1 8-NQ/TW và Nghj quyt S6 19- 
NQ/TW càa Ban Chp hãnh Trung trong Dãng khóa XII. 

Ban i6 chüc 
Thành ày 

Lânli dao cac phông, ban, co quan; 
Dãng ày các xA, phuing 

Thc hin 
thw}ng xuyên 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI, 
chi dio, hiróng 
din, thy'c hin 

Co quan 
phi hop 

The'i gian thc 
hin, hoàn thành 

12 
Lãnh do trin khai thrc hin cong tác rà soát, b sung Quy hoch can b thim 
k' 2020-2025, 2021-2026 và nhiêm kS'  2025-2030, 2026-203 1; Kê hoach dào to 
bi duthig can b, cong chàc, vien chàc giai do?n 2022-2025 và hang näm. 

Ban To chàc 
Thành ày 

Các phông, ban, co quan; các chi, 
dãng b trçrc thuOc 

Thang 6 
hang nãm 

13 
T chàc 1y phiu tin nhiêm di vth các dng chi liJy viên Ban Thithng vi Thànii 
ày theo Quy djnh s 262-QD/TW ngày 08/10/2014 cüa BO Chinh tn. 

Ban T chüc 
Thãnhüy 

Các phOng, ban, co quan; các clii, 
dãng b trirc thuc 

7/2023 

14 

Tip tiic hixâng dan, kim tra, giám sat thc hin Quy djnh s 69-QD/TW ngày 
06/7/2022 càa B ChInh frj v k' 1ut t churc dâng, dãng viên vi phm; Huâng 
dn s 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 cüa UBKT Trung uong hithng dn 
thi.rc hin mt s diu trong Quy djnh 69-QD/TW ngày 06/7/2022 cüa B ChInh 
tn v kS'  1ut th chüc dâng, dãng viên vi phm; 1nh ctao, clii dao  cac cp ày, ày 
ban kim tra cAp ày các cAp xà 1 kiên quyt, nghiêm minh, kjp thEM t chàc dãng, 
dãng viên có vi phm dn mac phãi xü 1' theo thm quyn. 

Uy ban Kiêm tra 
Thãnh ày 

Các phông, ban, co quan; các chi, 
dãng b trrc thuOc 

Thtc hin 
thtthng xuyen 

15 

T6 chàc thuc hiên có hiêu qua Ká hoach  si 99-KR/lU ngày 30/9/2022 cüa Ban 
Thithng vi Tinii u' thc hin Kt lun s 34-KL/TW ngày 18/4/2022 càa B 
ChInh trj v Chin lix ic cong the kim tra, giám sat cüa Dãng dn nam 2030 và K 
hoach s6 52-KI-{/UBKTTW ngày 3 0/6/2022 cUa U' ban Kim tra Trung uong 
thrc hin Kt lun s 34-KL/TW ngày 18/4/2022 càa BO ChInh tn 

Uy ban Kiém tra 
Thành ày 

Các chi, dâng bO tr%rc thuc; cáC cci 
quan chuyên trách tham muu giüp 

vic Thãnh ày 

Thiec hin 
thwöng xuyen 

16 

Clii dao  nãng cao chAt hrcmg giám sat thi.räng xuyên dam báo phixong chain "giám 
sat ma rang,  kim tra có tr9ng tam, trong dim"; phàng ngra, ngän chn khuyêt 
dim vi pham cüa t chüc dàng, can ho dãng viên tü sam, tir xa; tp trung kiêm 
tra, giám sat t chàc dàng, ngtthi dàng dAu, can bO chà ch6t r nhüng ncii d xày ra 
vi phm, nth có nhiu bàc xUc, dix 1un quan tam, các 11th vrc d phát sinh sai 
pham. 

Uy ban Kiêm tra 
Thành ày 

Các chi, dãng b trc thuOc 
Thztc hin 

thzt?ing xuyên 

17 

Hng nàm kt luãn djnh huâng xay drng chucmg trinh kim tra, giám sat, thanh 
tra darn bão không chng chéo, trüng 1p va xây dirng du thão Chi.rcing trinh kim 
tra, giám sat hang nAm cüa Thành u bão dam phü hçip vài nhim vii chmnh trj cüa 
thành ph6, cO tInh khã thi, hiu qua. 

Uy ban Kiem tra 
Thành ày 

Các clii, dãng bO trrc thuc; các co 
quan chuyên trách tham mini giàp 

vic Thành ày 

Tháng 11 
hang nám 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI, 
cM do, hirong 
din, thiyc hin 

Co quan 
phi hop 

Thôi gian thc 
hin, hoàn thành 

18 

Lnh dao thuc hen có hiu qua Chi thj s 26-CT/TW ngày 09/11/2018 cUa B 
ChInh tr v thng curng six lãnh dao cüa Dãng d6i vi các cci quan bào v pháp 
luât trong cong tác diu tra, xà 1 cac vi an, viii vic, Hrntng dn s 04-HD/TW 
ngay 09/12/2020 cUa Ban BI thu thrc hin Chi thj s 26-CT/W; Quy dinh s 33- 
QD/TU ngày 15/6/2020 càa Ban Thumg vu Tinh ày v vic clii dao,  theo dOi, 
kiêm tra, giám sat xà ly' vi an, vi vic. 

Các cci quan Khôi 
nOi chfnh 

Các chi, dãng bO trrc thuc 
Thc hiên 

thitàng xuyên 

19 
Tip Wc thrc hin hiu qua Clii thj s6 33-CT/TW ngày 30/3/2009 cüa Ban BI thu 
ye tang ci.thng sir lành dao cüa Dáng d6i vài th chàc va hot dng cüa Lut sir. 

Phông Tir Piap 
thành phô 

Các co quan tu pháp thành ph6 
Thtc hin 

thzthng xuyên 

20 
Tip tic thirc hin t& Nghj quyt s6 96/2019/QH14 cUa Qu6c hOi  v cong tác 
phóng, cMng tôi pham và vi pham pháp luât, cong tác càa Vin kiém sat nhân 
dan, càa Tôa an nhãn dan và cong tác thi hành án 

Dông chI 
BI thu Thành ày 

Cong an thành pM, Toà an nhân 
dan, Vin Kim sat than dan, Chi 
ciic Thi hành an dan sr thành pM 

va cac CO quan lchác lien quan 

Thtc hin 
thithng xuyên 

21 

Tip t%ic chi do thc hin cO hiu qua Kt lun s6 43-KL/TW ngày 07/01/2019 
càa Ban BI thu Trung ucing Dãng v tip trc thrc hin Nghj quyt s6 25-NQ/TW 
ngày 03/6/2013 cUa Ban CMp hành Trung uong khóa XI; Chuong trinh hành dng 
s 26-CTr/TU ngày 30/12/202 1 càa Thành ày Yen Bái v thuc hin Nghj quyêt so 

66-NQ/TU ngày 10/12/202 1 cUa Ban Thuing vii Tinh ày v tAng ctthng sij lAnh 
do cUa Dãng d6i vài cong tác DAn vn; Quyt djnh s6 842-QD/TU ngày 
14/02/2022 cüa Ban Thiring vi ThAnh ày v vic ban hAnh Quy ch cong tác dAn 
vn cüa h th6ng chInh trj thAnh pM Yen Bái. Tang curng di mâi, nAng cao chat 
hrçrng, hiu qua cong tác IAnh do, chi do cUa DAng v Cong tác dAn von,  clap àng 
yêu câu nhim vu dt ra. 

Ban Dan Vfl 

Thanhày 
Các clii, clang b trrc thuOc 

T/c hin 
thwàng Xuyên 

22 

Chi do thirc hiên t& Quy ch dAn chà i co sâ, trQng tAm là tham muu cho ThAnh 
ày lAnh do thrc hin Kt lun s 120-KL/TW ngày 07/01/2016 cUa BO chInh tn 
khóa XI ye tip tic dy mnh nAng cao chit hrçing, hiu qua vic xây d%rng và thrc 
hiên quy ch dAn chà Ô CO S(1. 

Ban DAn V1i 

ThAnh ày 
Các clii, clAng b tnirc thuOc 

Thtc hin 
thtthng xuyên 

23 

Thirc hin t& cong tác dAn van cüa các co quan nhà nuâc, thijc hin Clii thj s6 
33/CT-TTg ngày 26/11/2021 càa Thà tiràng ChInh phU v tip tiic tang cuing và 
dôi mài cong tác dAn vn càa co quan hành chInh nhà nuàc, chInh quyên các cap 
trong tInh hInh mon. 

Paae4 

Ban DAn vn 
Thành ày 

Uy ban thAn dAn thành pM 
Thu-c hin 

thzthflg xuyen 



STT Ni dung 
Co quan chü hi, 
cM do, hróng 
din, thirc hin 

Co quan 
phi hç'p 

Thb'i gian thc 
hin, hoàn thành 

24 
Thixông xuyen nm chic tInh hlnh nhãn dan, báo cáo kipth&i các van dé nay sinh 
và tham muu giái quyt, d xut giái pháp xà ly' không d trâ thành dim nóng, 
ph(rc tap t.i cc so. 

Ban Dan vn 
Thành ày 

Các chi, dãng bô trirc thuOc, Mt 
trn T qu6c và các t chüc chInh 

ti X hi 
Nám 2023 

25 

Chi do cac cp ày, cã h th6ng chInh trj thành ph thirc hin t6t cong tác dan vn 
to sr chuyn bin mnh me trong nhn thüc, hành dng v cong tác dan vn càa 
Dàng trong tinh hInh moi; phát huy dan chà xã hOi chà nghia, xay drng kh6i di 
doàn kt toàn dan, thiic hiên t& quan dim "dan là gc" va phuong chain "dan 
bièt, dan bàn, dan lam, dan kim Ira, dan giám sat, dan thy hu-&ng" trong xây 
dung co ch, chInh sách phát trin kinh t - xã hOi,  gum ngheo, xây drng nông 
thôn mOi. 

Ban Dan van 
Thành ày 

Các chi, dãng hO trirc thuOc;  Mt 
trn T quôc và các to chàc - chInh 

frj xà hOi 
Nàm 2023 

26 
Lânh dao, chi dao trin lthai thuc hiên Dè an "Nâng cao chit lwing, hiu qua 
phong trao (hi dua Dan vn khéo tren dia bàn tinh Yen Bái, giai doqn 2022-2025, 
djnh hu-áng dEn nám 2030 ", gn vài cong tác dan vn chInh quyn näm 2023. 

Ban Dan van 
Thành ày 

Các chi, dãng bO tr%rc thuOc;  Mt 
trãn To qu6c và các t chOc - chinh 

frj xà hOi 
Nám 2023 

II CAC NHIM VU BO SUNG M(fl 

Thammiiu sOa d,i, b6 sung Quy dirth càa Ban ThuOng vii Thành ày v tiêu chun 
chàc danh can hO. 

Ban To chàc Thành 
ày 

Các phông, ban, co quan lien quan 

Sau khi tinh 
ban hành quy 

dinh tha di bd 
sung 

2 
Thuc hiên thI dim chà tnrcing mOi v cong tác t chàc bO may, can hO theo quy 
djnh, hixOng dn cüa Trung ucing. 

Ban T chàc Thành 
ày 

Các phông, ban, co quan; cac chi, 
dãng hO trirc thuOc 

Sau khi có hwóng 
dn cza tinh 

Thumg xuyen rà soát phát Men, lira chQn, trong dwig, b6 trI, sp xp can bO;  thrc 
hin chInh sách d& vài can bo lam vic trong linh virc, dja bàn dc thü, phixc tap, 
trQng yu; quy djnh v thm quyn, trách nhiém cUa ngun ding dAu cac co quan, 
to chàc trong cong tác t chüc, can bo va quàn 1 can bO;  thm quyn càa nguOi 
düng du trong vic tm dinh chi cong tác di vOi can bO c&p duài trong trining 
hqp cn thit hoäc khi có du hiu vi phm pháp 1ut nghiêm trçng. 

Ban T chüc Thành 
ày 

Các chi, dáng hO trijc thuOc 
Thc hin khi có 

Quy djnh cüa tinh 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI, 
cM do, hw(mg 
dn, thic hin 

Co quan 
phol hqp 

Thôi gian thijc 
hin, hoàn thành 

Cu th hOa thuc hin K& 1un s 28-KL/TW ngày 2 1/02/2022 cUa BO ChInh fri ye 
tinh giãn biên ch va co cu 'ai dOi ngü can bO,  cong chüc, viên chàc; K& 1un st 
40-KL/TW càa BO Chmnh tn v& nãng cao hiu qua cong tác quãn 1) biên ché cüa 
h th6ng chInh tn, giai do?n 2022-2026 

Ban T chüc Thành 
ày 

Các phông, ban, Co quan; các 
dãng hO trrc thuOc 

Nãm 2023 

Tang ci.thng luân chuyn can bô kim tra các cp sang cong tác a cac nganh, các 
cp và luãn chuyn can bô lath dao, quãn 1 cac ngành, cac cp v lam cong tác 
kiêm tra, giám sat cüa Dàng theo tinh thn Kt 1un s 23-KL/TW ngày 
10/12/202 1 cüa Ban BI thu. 

Ban T chüc Thãnh 
ày 

U' ban Kim tra Thành u; Các 
phông, ban, co quan 

Ithng nám 

6 
So kt vic thirc hin Quy djnh 164-QD/TW ngày 01/02/2013 cüa Bô Chinh trj; 
thirc hin quy djnh mài v ch dO bi duàng, cp nht kin thüc mói dôi vài lãnh 
dao quãn 1 CC cap. 

Ban To chüc Thành 
uy 

Các phông, ban, co quan; các chi, 
dãng bO trirc thuOc 

Khi có quy dinh, 
hithng dan cüa 

Trung uollg, cáa 
tinh 

7 
So kt viêc thirc hin Quy dinh s6 132-QD/TW ngày 08/3/20 18 cüa Bô Chinh trj; 
süa di ban hãnh huOng dn mâi v vic kim dim, dánh giá, xp loai chit hrcing 
hang näm d6i vài tp th, Ca than trong h thng chInh tnj. 

Ban To chirc Thành 
uy 

Các chi, dãng bO trrc thuOc 

Khicóquydinh, 
htthng dan cüa 

Trung wolig, cüa 
tinh 

8 

So kt, tng kt vic thuc hien Quy djnh s 08-QDiJTW ngày 25/10/2018 cüa Ban 
Chip hãnh trung rnmg Dãng khóa XII; Quy djnh s6 101 -QD/TW ngày 07/6/2012 
càa Ban BI thu; Quy djnh s6 55-QD/TW ngày 19/12/2016 càa BO ChInh trj Va 
Quy djnh s 09-QD/TU ngày 30/6/202 1 càa Ban Thu?mg vi Tinh ày v trách 
nhim nêu guong càa can bO,  dãng viên, tri.râc ht là Uy viên Ban Thuing vii Tinh 
ày, Uy viên Ban Chip hành Dâng bO tinh và can bO thuOc din Ban Thuâng viii 
Tinh ày quãn l'. 

Ban To chàc Thãnh 
, 
uy 

Các chi, dãng bO truc thuOc 

Khi có quy djnh, 
hithng dan cza 

Trung w0ng, cáa 
tinh 

9 

So kt 2 näm trin khai thc hiên K hoch s6 24-KHJTU càa Tinh ày, K hoach 
s6 42-KHJTU, ngày 22/3/2021 cüa Ban Thuimg vi Thành ày ye xây dirng, nhãn 
rng cãc mô hinh, din hinh tiên tin h9c tap, lam theo Bác; th chàc tuyên ducrng, 
khen thuang cac mô hInh, din hIth tiên tin tiêu biu a các cap (cap tinh t chàc 
vao djp k nim 65 nAm Ngày Bác H thm Yen Bái). 

Paae 6 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

BI thu cac chi, dãng hO truc thuOc  Nãm 2023 



STT Ni dung 
Co quan chü tn, 
chi do, hrfrng 
din, thiyc hin 

Co quan 
phoi hqp 

Thbi gian thtrc 
hin, hoàn thành 

10 

Sy kt 02 näm thrc hiên D an s 03-DA/TU ngày 27/4/202 1 cüa Ban Thithng vti 
Tinh ày v nãng cao cMt hiçing, hiu qua cong tác tuyen tnuyn, giáo dc, báo v 
nén tang tti tuOng cüa Dãng; dau tranh, phãn bác cac quan diem sai trái, thu djch 
giai don 202 1-2025. 

Ban Tuyên giáO 
Thành 

BI thu các clii, dãng bO trrc thuOc 
Dàng bO thãnli ph; thành viên Ban 

Chi do 35 thành ph6 
Nám 2023 

Trin khai thuc hiên chirong trInh bi duO'ng chuyên d "Dãng ta that  vi di" ti 
trung tam chInh tn thành pM theo Hrncng dn s 73-HD/BTGTW ngày 
10/10/2022 cüa Ban Tuyên giáo Trung uong ye thuc hiên nhiêm vu 1 luãn chInh 
tn näm 2023. 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

Các chi, dãng hO 
trrc thuOc  va các co quan lien quan 

Thtc hin 
thzthng xuyên 

12 
Tng kt 15 näm thrc hin Nghj quyt s 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 cüa BO 
ChIrih trj v tip tue xây dung và phát trin van h9c, ngh thut trong thai k' mâi. 

Ban Tuyên giáo 
Thành ày 

Các chi, dãng bO 
trirc thuOc và các co quan lien quan 

Nãm 2023 

13 Sci kt, tng k& the chi thi, nghj quy&, kt luân... càa Trung uclng, càa Tinh ày 
ye cOng tác nOi  chfnh, cai each ui pháp, phông cMng tham nhUng, tiêu cue. 

Các co quan KMi 
nôi chInh 

Các phông, ban, co quan; CáC Clii, 

dàng bO trrc thuOc 
Nám 2023 

14 
Thirc hin có hiu qua cOng tác kim tra, giám sat v cong tác nOi  chInh, cái each 
ttr pháp và phOng cMng tham nhung, tiêu cue. 

Các co quan KhM 
nôi chInh 

Các phông, ban, Ca quan; CáC CIII, 

dâng bO trrc thuOc 
Nám 2023 

15 
Trin khai thirc hin Quy djnh süa di, bi sung Quy djnh s 33-QD/TU ngày 
15/6/2020 cüa Ban Thithng vu Tinh ày v vic chi do, theo dOi, kim tra, giám 
sat X1I l) VU an, vi ViC. 

Các co quan KhOi 
nOi chInh 

Các phOng, ban, co quan; CC clii, 
dàng bO trrc thuOc 

Sau khi tinh ban 
hành Quy djnh 

?fl(71 

16 
Ban hành chi thj cUa Ban Thumg vi Thãnh ày Yen Bái v tip tuc day mnh, 
nãng cao chit hrcing cong tác diu tra, truy t6, xét xà và thi hành an trên dja bàn 
thành Yen Bái, trong giai do?n mói. 

Dãng ày Cong an 
thành pM 

Chi bO VKSND, TAND, chi ciic 
thi hành an dan s thành ph6 

Sau khi tinh 
ban hành Chi th/ 

17 

Clii do, djnh huóng xay dirng chucmg trInh, k hoach kim tra, giám sat, thanh tra 
nàm 2024; clii dao ày ban kim tra cp duâi tham muu giüp cp ày djnh huóng 
xây dung chucing trinh, k hoach kiêm tra, giám sat, thanh tra näm 2024 và 
Chuong trinh kim tra, giám sat näm 2024 cüa c&p ày. 

Uy ban Kim tra 
Thành ày 

Các phông, ban, co quan; các clii, 
dang bO trrc thuOc 

Nám 2023 

18 
Trin khai th%rc hin Quy djnli cac hành vi vi phm, suy thoái tu tuang, chInh trj, 
do dàc 1i sng, tham nhung, tieu crc. 

Pace 7 

Uy ban Kim tra 
Thành ày 

Ding chI Trumg Ban To chüc 
Thành ày 

Sau khi Trung 
tin /1 ban 

hành Quy d/nh 



STT Ni dung 
Co quan chü trI, 
cM do, hirong 
din, thiyc hin 

Co quan 
phi hop 

Thn gian thiyc 
hin, hoãn thành 

19 
Trin khai thirc hin D an tiêu clii, tiêu chun, khung nng lc cUa can b lam 
cong tác kim tra. 

Uy ban Kim tra 
Thãnh ày 

Dng clii Tnr&ng Ban T chàc 
Thanhày 

Sau khi Trung 
tinh ban 

hành Quy djnh 

20 TriM lthai thuc hien D an mô hiith t chrc bO may cci quan u' ban kim ira các 
cap. 

Uy ban Kim tra 
Thanhày 

Dng chi Trithng Ban T chàc 
Thanhuy 

S'au khi Trung 
uvllg, tinh ban 
hành Quy dinh 

21 
TriM khai thirc hin Quy djnh cci ch phát hin, phông ngra, ngän chn vi phm 
càa to chàc dang va dãng vien. 

Uy ban Kim tra 
Thành ày 

Các phong, ban, co quan; các clii, 
dâng bO trirc thuOc 

Sau khi Trung 
uvng, tinh ban 
hành Quy djnh 

22 
Thrc hin nghiém Quy djth càa Bô ChInh tn v vic kim soát quyM lrc, phOng, 
chMg tham nhàng, tiêu crc trong cong tác kim tra, giám sat, thi hành k' 1ut 
dãng và trong hot dng thanh tra, kim toán theo clii dao  cUa Trung uong. 

Uy ban Kiêm tra 
Thãnh ày 

Các cci quan Kh6i nOi  chInh; các 
cAp cAp ày, t chüc dâng trc thuOc 

Thành ày; các co quan chuyên 
trách tham mixu giüp vic Thành 

ày 

Thwc hin 
thithng xuyên 

23 Thixc hen D an cUa Ban Thu&ig vu Tinh ày v cái cách thà t%lc hành chInh trong 
Dâng. 

Van phOng 
Các co quan chuyên trách tham 

muu giüp vic Thành ày và các co 
quan có lien quan 

Sau khi tinh ban 
hành D an 

24 
Thixc hiên Quy dinh càa Ban Thung vu Thânh ày v viêc t chüc thrc hin so 
kit, thng kM cac nghi quyM, quy dinh, d an càa Thành ày, Ban Thuing vii Thành 

UY. 

Van phOng 
Thãnh ày 

Các Ca quan chuyên trách tham 
mi.ru giüp vic Thành ày và các co 

quan có lien quan 

Sau khi tinh ban 
hành Quy d/nh 

25 
Ban hành Nghj quyM cüa Ban Thiràng vi Thãnh ày v phát huy vai irO, nãng cao 
chAt lirong, hiêu qua cong tác giám sat, phãn bin càa Mt tr T quôc Va CáC to 
chirc chinh trj - xã hi trên dja bàn thành phó. 

Uy ban Mt trãn To 
quc thành ph6 

Các tO chüc chInh tn - xà hi thành 
ph; các clii, dàng bO trirc thuOc. 

Sau khi tinh ban 
hành Nghj quyt 

26 
Chi dao, rà soát, quán triêt triM khai các Quy djnh, Nghj quyM lien quan dn cOng 
tác th chüc can bO va nâng cao näng l%rc lãnh do, cm quyên, sirc chiên dAu cüa t 
chüc Dâng va dãng viên trong toàn Dãng bO thành ph6 

Ban To chàc Thành 
uy 

Các to chüc chInh tn - xA hOi  thành 
pho; cac chi, dãng bO trrc thuOc. 

Trong nãm 2023 

long so: 6 nhim vy tip tiie triM khai thc hin, 26 nhim vy b sung mói 

ege-8- 
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